
De Stilte 

bij je heengaan 
is groot, 
maar in ons hart 
blijf je 
verder leven. 
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,, ,, In dankbare herinnering aan 

Lucie Savenije-Broekema 
echtgenote van Pé Savenije 

Zij is geboren in Wildervank op 2 september 1938. 
Zij overleed in Erica op 15 december 2001. 
Op 19 december daaropvolgend is zij, na de uitvaart
viering in de parochiekerk "Maria Onbevlekt Ontvan
gen", begraven op hetR.K. kerkhof te Erica. 

Haar heengaan brengt een gevoel van leegte en gemis 
in ons teweeg. Zij was zó vertrouwd met ons en zó 
dichtbij, dat we ons het leven zonder haar nog nauwe
lijks kunnen voorstellen. Wij zullen aan haar blijven 

denken als een zorgzame en fijne vrouw, een lieve 
moeder en oma. Haar leven heeft zij in dienst gesteld 
voor haar gezin en vele anderen die op haar weg 
kwamen. Op latere leeftijd, voor haar huwelijk met Pé, 
is zij katholiek geworden. Ze was een actieve vrijwillig
ster in de parochie: met name het bezoek aan zieken 
en hen die rouwen om het verlies van een dierbare. Zij 
had de gave om nabij te zijn, te kunnen troosten en te 
bemoedigen. Lucie heeft als geen ander ervaren dat 
het leven goede en kwade dagen kent. Haar zwemclub 
en het bloemschikken waren haar hobby's. Maar haar 
lichamelijke conditie liet haar van tijd tot tijd in de steek. 
De laatste maanden leefde ze vanuit het gegeven dat 
ze niet meer zou genezen. Het Sinterklaasfeest in 
huiselijke kring werd daardoor heel bijzonder. Korte tijd 
later, werd zij temidden van ons, getroost en gesterkt 
door de ziekenzalving. Daarna is zij vredig van ons 
heengegaan. 

Dat ze nu in vrede .mag voortleven bij God. 

Uw belangstelling en medeleven na het heengaan van 
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma heeft 
ons getroost en goed gedaan. 
Hiervoor onze hartelijke en welgemeende dank. 

PéSavenije 
kinderen en kleinkinderen 

Erica, 19 december 2001 


